Referat af møde i
GislingeLauget
onsdag den 6. august 2014
kl. 19.00 i Gislinge Hallen

www.gislingelauget.holbaek.dk

Til stede:

1.

Lis, Kirsten, Jens Larsen, Niels Ribjerg, Snild, Benny,
Anne-Katrine & Inge

Godkendelse af referat fra mødet den 14/5 2014
Referat godkendt

2. Opfølgning på Byens Marked 29/6
SUCCES; det bliver bedre år efter år. God tilslutning, også fra lokale
virksomheder. "lokkemad" til 7-9-årige næste år: trækhest, fremvisning af egne
kæledyr til præmiering. Til voksne: kokassebanko

3. Opfølgning på skaterbane projekt – nyt?
AdHoc-gruppen oplever frustration over sagens gang, da skaterbanen skal lægges
ind under etablering af legeplads på skolens område. Dette projekt trækker i
langdrag grundet manglende plads på budgettet 2015. Lauget beder Anders
Lauritsen arrangere møde med ansvarshavende på området efter Torben Hjelms
afgang. Benny og Anne-Katrine deltager og gerne på kommunen

4. Opfølgning på Ankers Mark projekt – nyt? Deadline for ansøgning om planter
fra Grønne pletter er den 7. august.
Der kan ikke ansøges om midler fra "Grønne Pletter" i år, da lokalplanen for
Ankers Mark ikke er søgt ændret eller godkendt endnu

5. Henvendelse til Holbæk Kommune vedr 2 Gislinge ejendomme – status?
Hagestedvej: Ikke penge i år til at gøre noget, da indsats i Ugerløse prioriteres.
Hovedgaden: Teknik & Miljø kigger på sagen, om der kan gives kommunalt påbud om
oprydning

6. Trafiksikkerhed i Gislinge-område – aktuel debat
Tiltag for Sikker Skolevej på vej i byrådet, men det er ikke sikkert, at krydset
Byvej-Landevejen kommer med.

7. Demokrati Eksperimentarium – Borgerbudgettering ved uddeling af
lokalområdepuljemidler efterår 2014 – skal vi ansøge? Hvordan skal vi
informere bredt i Gislinge-området?
Borgerbudgettering om ialt kr. 200.000.- fra Lokalområdepuljen. Lauget ansøger
om kr. 25.000 kr til udendørs forårs/sommerskoncert 2015, helst ved
"amfi"scenen ved skolen (tildelte midler skal bruges indenfor 2 år). Gerne med
tilladelse til at benytte samlingssal ved regn. AdHoc: Snild, Benny og Anne-Katrine.
Anne-Katrine og Inge forfatter brev og sender til Boldklubben: Stine Ravn
Badmintonklubben: Leif Olsen, Tennisklubben: Søren Christensen,
Pensionistforeningen: Kirsten Kystgaard, Forsamlingshuset: Niels Ravn
Opslag sat op i Brugsen samt lagt på Facebook ’4532’-gruppen.

8. Vandrefestival Sjælland – tur v. Gislinge Lauget 1/9.
Kirsten og Anne-Katrine går landkanalruten og Inge sørger for forplejning

9. Evt.







Frivillig Fredag 26/9 2014 15-17 på KulturKassernen; taget ad notam
Ophold på Ryslinge Højskole i hht tidligere udsendt mail; taget ad notam
"Fyraftensmøder" om rekruttering og motivering 27/8 og 10/9; taget ad notam
Ny kommunal hjemmeside; Kursus: Anne-Katrine deltager som administrator
Lukning af små skoler ?? Møde Knabstrup 11/8 i hht udsendt mail
Boldklub ansøger mundtlig om kr. 1500.- til musik i sportsugen; godkendt med
nedenstående mail som svar:

Hej Anders (Thue Hansen )
sendt 7/8 2014
GislingeLauget har i aftes behandlet jeres ansøgning om kr. 1500.- som tilskud til livemusik
ifm sportsugen. Vi vil gerne støtte denne aktivitet, som er til glæde for alle i Gislinge, som har lyst til
at deltage. Laugets kasserer Lis T. Christensen, klms@mail.tele.dk, skal have en faktura på kr. 1500.og et kontonummer for overførsel af pengene. Vi skal bruge bilag for refusion hos skolens kontor,
Holbæk Kommune. Samtidig skal vi anmode om, at I fremover selv møder op på et møde i god tid
forinden, når I ønsker vores støtte.
Dette har vi valgt som praksis, fordi vi gerne vil have den direkte, personlige kontakt.
Ellers har vi set, at folk kan komme med ønsker og derefter forvente, at vi sørger for resten
uden deres medvirken og dette ønsker vi ikke.
Så hvis der er et sådant emne på dagsordnen fra en person, som ikke er mødt op,
vil emnet blive ikke blive behandlet på mødet. I vil kunne finde mødedatoer på Laugets hjemmeside.
Den er pga software skift i Holbæk kommune dog først aktiv igen primo september.

10. Næste møde:

10. september 2014 kl. 19.00 i hallens mødelokale

